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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

- atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 312 straipsnio 2 dalį, 
kurioje numatyta, kad Taryba vienbalsiai priima reglamentą, pagal kurį nustatoma 
daugiametė finansinė programa (DFP), gavusi Europos Parlamento absoliučia dauguma 
patvirtintą pritarimą, 

- atsižvelgdamas į SESV 312 straipsnio 3 dalį, kurioje aiškiai įtvirtinta, kad DFP nustato 
didžiausią metinę lėšų sumą, skirtą finansiniams įsipareigojimams pagal išlaidų kategoriją 
vykdyti, ir didžiausią metinę išlaidų sumą mokėjimų asignavimams vykdyti, todėl 
derybose dėl DFP Parlamentas ir Taryba turi griežtai laikytis savo vaidmenų, nustatytų 
pagal Sutartį, ir dėl sanglaudos politikos planų spręsti pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
kaip numatyta pagal SESV 177 straipsnį,

A. kadangi savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliucijoje dėl daugiametės finansinės programos ir 
nuosavų išteklių1 Parlamentas pabrėžė, kad ES biudžetas, konkrečiai sanglaudos politikai 
išleidžiamos lėšos, yra tvirta priemonė strateginėms investicijoms, suteikiančioms 
Europos pridėtinę vertę, didinti ir grąžinti Europos ekonomiką į augimo ir 
konkurencingumo vėžes;

B. kadangi į 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą reikia žiūrėti kaip į pagrindinę 
priemonę, iš anksto lemiančią, ar strategijos „Europa 2020“ tikslai bus pakankamai 
pasiekti, todėl būtina dabartinėse derybose išvengti krize pagrįstos galvosenos ir siekti 
patikimo ir pagrįsto biudžeto, pagal kurį būtų užtikrinamas ekonomikos augimas ir 
užimtumas ir, pagaliau, aukštas ES piliečių gyvenimo lygis ir saugumas;

C. kadangi kaip priemonė, prisidedanti prie tinkamo ES regionų dalyvavimo bendrojoje 
rinkoje, ES sanglaudos politika turėtų ir toliau būti pagrindinis Europos solidarumo 
ramstis;

D. kadangi vis dėlto sanglaudos politikai reikalingos reformos, kad ji taptų labiau orientuota į 
rezultatą ir patogi paramos gavėjams, taigi, ir ekonomiškai efektyvi politika;

E. kadangi sanglaudos politika turėtų suteikti prieigą prie išteklių ir reaguoti į tikruosius ES 
regionų poreikius, o tam reikia lankstumo nustatant tikslus ir investicijų prioritetus, 
nepaisant poreikio investuoti, pavyzdžiui, į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei 
inovacijas, nes tai svarbiausia priemonė, prisidedanti prie strategijos „Europa 2020“ 
pasiekimo, todėl ši investicijų kryptis turėtų būti tinkamai susieta su sanglaudos politika, 
t. y. taikant laipsnišką kompetencijos plėtojimą; 

F. kadangi savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė 
finansinė programa (DPF), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“2

                                               
1 P7_TA (2012)0245.
2 P7_TA (2011)0266.
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Parlamentas patvirtino savo įsipareigojimą ginti tvirtesnę ES sanglaudos politiką ir 
primygtinai reikalavo skirti pakankamo lygio išteklius;

i. 376 mlrd. EUR suma sanglaudos politikai, kaip siūlo Komisija savo pasiūlyme dėl 
reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, turėtų būti 
laikoma minimalaus pagrįsto finansavimo lygio suma, taigi, tai turėtų būti Parlamento 
pozicijos ribinė suma būsimose derybose.


